
 

 

I-Brain: wetenschapsfestival over hersenen  
 
Thema 2016: Brein, Lust & Liefde 
 
 
Het festival is een vermakelijke mix van parallelle wetenschappelijke presentaties, gesprekken, 
workshops, kunst, film, een experimenten en doe-zone. Voorkennis is niet vereist. Het festival is 
gratis. Het gaat door in de Zebrastraat te Gent op zondagnamiddag 27 november (13h-18h) tijdens 
de Dag van de Wetenschap in de Zebrastraat te Gent.  
I-Brain is een organisatie van Breinwijzer vzw ism Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, 
Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel.  
Het wordt ondersteund door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.  
 
Doelstellingen 
1) Het onderzoek dat aan de Vlaamse universiteiten gebeurt rond het fenomeen ‘brein, lust & 
liefde’ naar een breed publiek communiceren. 
2) Het onderzoek linken aan de maatschappelijke realiteit en het stimuleren van een 
maatschappelijk debat over het thema. 
3) De beeldvorming en stigmatisering rond hersenaandoeningen nuanceren op basis van 
wetenschappelijk gefundeerde informatie. 
 
 
 
Het mechaniek van de liefde 
 
Sociale relaties vormen het weefsel dat de samenleving bijeenhoudt. Het belang van vriendschap 
en liefde voor de vitaliteit van een samenleving kan nauwelijks worden overschat. Dit inzicht 
groeide de afgelopen jaren dankzij het onderzoek naar de neuropsychologische wortels van liefde 
en vriendschap - twee nauw verwante verschijnselen.  
 Hoe ontstaan (al dan niet seksuele) relaties? Welke krachten kunnen die relaties breken? 
En wat houdt die relaties bijeen? Waarom worden mensen vaker ziek en sterven ze eerder zonder 
liefde en vriendschap? En wat betekent dit voor de manier waarop wij de individualiserende 
samenleving moeten inrichten? 
 Liefde wordt in de media vaak geassocieerd met prikkelende onderwerpen als 
partnerselectie, verliefdheid en seksueel verlangen, met een zuurstokroze wolk van zoet geluk. 
Maar liefde is veel meer dan dat. Liefde gaat ook over de keerzijde: over ontrouw, jaloezie, 
echtscheiding en liefdesverslaving.1 Zo kan de liefde ontsporen in bitter rood. Maar nog veel vaker 
is liefde helemaal niet zo explosief getint maar juist gekleurd in de pasteltinten van bestendige en 
duurzame relaties.  
 De meeste mensen zijn maar een korte periode van hun relatie verliefd. Ook seksualiteit 
speelt in duurzame relaties een rol van afnemend belang. Toch houdt binnen langdurige relaties 
de liefde zeker niet op. Partners voelen zich vaak veilig en geborgen bij elkaar. De binding met 
partner, kinderen en vrienden speelt een sleutelrol in hun functioneren. Dankzij de chemie die de 
duurzame banden in lichaam en geest teweegbrengt, kunnen ze tegenslagen beter opvangen, 
kunnen ze meer genieten van hun voorspoed en leven ze gezonder en langer.  
 
Vruchtbaarheid 
 
Is dat bestendige huwelijksgeluk de nasleep van de verliefdheid en seksuele honger waarmee het 
begon, is het bijvangst, of ligt het andersom en is het explosieve begin slechts de oprijlaan tot die 
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bestendige liefde? Gezien vanuit de evolutietheorie ligt het eerste perspectief voor de hand. Alles 
draait in de partnerkeuze namelijk om vruchtbaarheid en voortplanting.  
 Reeds de eerste halve seconde dat potentiële partners elkaar voor het eerst ontmoeten 
voeren hun hersenen een verassend gedetailleerde scan uit van allerlei biologische kenmerken die 
vooruitlopen op een spoedige geboorte van gezonde kinderen. De evolutie verzon soms pikante 
trucs om de partnerkeuze te optimaliseren. Waarom vertonen vrouwen rond de eisprong (het 
moment van hun vruchtbaarheid) een voorkeur voor mannen met meer testosteron dan de rest 
van de maand?2 En waarom anders kiezen vrouwen - hoogstwaarschijnlijk met hun neus - een 
partner die genetisch zo van hun verschilt dat hun kinderen een extra krachtig afweersysteem 
krijgen?3 4  
 Flirten is een spel van onze hersenen: partners testen elkaars eigenschappen, in de eerste 
plaats ten behoeve van de voortplanting. Vooral vrouwen gebruiken daarbij al hun zintuigen. En 
het zijn die vrouwen die uiteindelijk bepalen of het wat wordt of niet, zo blijkt uit sociologisch 
onderzoek. Datingtechnologie zoals Tinder herschrijft de regels van het spel. Vooral vrouwen 
worden daarbij beperkt in hun selectie. Ze kunnen de mannen niet ruiken, horen of zien bewegen. 
Visuele en statische eigenschappen voeren de boventoon. Pas in een later stadium kunnen ook de 
andere kenmerken in de afweging worden meegenomen. Dat kan gemakkelijk leiden tot 
teleurstelling. Als zijn geurtjes (en dus de genen) niet kloppen zal ook een visueel aantrekkelijke 
jongen alsnog worden afgewezen. 
 Ook elders in de liefde zien we overal de echo van de voortplanting der genen. Neem 
jaloezie. Mannen en vrouwen zijn verschillend in hun jaloezie.5 Als je mensen vraagt om te kiezen 
tussen twee kwaden: hun partner wordt verliefd op een ander zonder seks of die partner heeft 
seks zonder verliefdheid, dan kiest hij meestal voor de eerste optie, terwijl zij voor de tweede kiest. 
En dat is niet toevallig: haar seksuele ontrouw was in de evolutie zijn grootste risico in de 
voortplanting: hoeveel mannen hebben niet geholpen om een koekoeksei uit te broeden. Haar 
grootste risico bij de voortplanting was zijn emotionele ontrouw, waarna zij dan het kind alleen 
moest zien groot te brengen.  
 Zowel bij mannen als vrouwen is de jaloezie het grootst in ongelijkwaardige relaties. Bij 
mannen en vrouwen die bovendien de gewoonte hebben om de schuld van de jaloezie bij de 
ander te zoeken, die zichzelf dus tot slachtoffer maken van de situatie.6 
 
Monogamie 
 
Draait liefde bij mensen dus net als bij dieren om voortplanting? Geleidelijk is in de afgelopen jaren 
het perspectief in het onderzoek gedraaid. Mensen zijn ten opzichte van de rest van het dierenrijk 
uitzonderlijk monogaam. Genetisch onderzoek aan de universiteit van Leuven heeft aangetoond 
dat het percentage bastaardkinderen de afgelopen vierhonderd jaar opvallend laag heeft gelegen: 
op slechts één procent.7 Volgens de Leuvense genetica-expert Jean-Jacques Cassiman is ook nu 
nog slechts één procent van de kinderen niet van de vermeende vader. Mensen gaan soms 
vreemd maar lijken toch geboren om langdurig bij elkaar te blijven en hun kinderen samen op te 
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voeden, ja zelfs om intensief betrokken te zijn bij de verzorging van hun kleinkinderen. Dat laatste 
is de meest aannemelijke verklaring waarom mensen zó lang leven. Voor vrouwen is dat tot ver 
voorbij de grens van hun eigen vruchtbaarheid. Waarom? Grootmoeders hadden een belangrijke 
opvoedingstaak.  
 We kunnen dus ook claimen dat verliefdheid en seksdrift de opmaat vormen voor een 
duurzame en liefdevolle binding en sociale cohesie? Mensen zijn alle twee! We zijn genen die 
hunkeren naar voortplanting en we zijn liefdevolle en solidaire wezens die dankzij liefde en 
vriendschap samen sterk zijn. 
 
Neurobiologie 
 
Niet gek dus dat mensenliefde een complexe neurobiologie kent. Kijk in de hersenen van iemand 
die verliefd is en je ziet extreme activiteit in het limbische systeem, de emotionele hersenen. De 
toestand van een verliefde is zelfs vergelijkbaar met iemand met een dwangstoornis door een zeer 
laag niveau aan serotonine. Mensen die verliefd zijn, zijn dus eigenlijk een beetje gek. Deze 
toestand is echter van tijdelijke aard.  
 Ons liefdesgedrag wordt gestuurd door maar liefst drie systemen: (1) voor seksuele 
aantrekking en bevrediging, (2) voor verliefdheid en (3) voor empathie, binding en jaloezie. Drie 
onafhankelijke units die echter wel onderling gekoppeld zijn. Verliefdheid intensiveert seksuele 
activiteit en omgekeerd: seks versterkt de verliefdheid. Seksuele activiteit, maar ook aanraken en 
zoenen, versterken de partnerbinding. En die partnerbinding stimuleert weer de tederheid. 
 De drie liefdessystemen hebben hun eigen geschiedenis en daarmee hun eigen 
evolutionaire logica. Dat zorgt voor allerlei tegenstellingen. Terwijl mensen aangetrokken worden 
door partners die een beetje op henzelf lijken, worden ze seksueel het meest geprikkeld door 
genetische verschillen en terwijl het seksnetwerk aanstuurt op hartstocht, heeft het 
bindingssysteem behoefte aan tederheid. Vrouwen zoeken een zorgzame trouwe man, maar ook 
eentje die dankzij een hoog testosteronniveau seksueel actief is.8 
 Liefde is dus een evolutionaire puzzel vol tegenstellingen: de stukjes passen niet goed in 
elkaar. En juist dat verklaart de opvallende verscheidenheid aan stijlen van liefde. Onderzoekster 
Helen Fisher (Rutgers University) antropoloog en hersenonderzoekster onderscheidt vier 
liefdesstijlen, die ongeveer gelijkelijk over de populatie zijn verdeeld.9 Bij een kwart van de mensen 
is verliefdheid de basis. Hun kracht is de heftigheid van liefdesrelaties die echter niet onbeperkt 
voortduren. Zo ontstaat er extra variatie van genen in hun nageslacht waardoor de kans groter is 
dat de kinderen overleven in wisselende evolutionaire omstandigheden.  
 De tweede liefdesstijl is gebaseerd op binding. Vertrouwen en stabiliteit is hier de kracht. Je 
kinderen hoeven niet zo talrijk te zijn als je maar zorgt dat ze goed terechtkomen. En dat is een 
handige strategie voor wie succesvol is in een gevestigde gemeenschap.  
 De laatste twee liefdestypen die Fisher onderscheid zijn gebaseerd op optimalisatie van de 
reproductie zelf. Seksualiteit is hier de basis. Lichamelijke kernmerken voeren de boventoon. 
Hierin is een mannelijke en een vrouwelijke stijl te onderscheiden met respectievelijk een hoge 
doses testosteron, een grote seksuele en economische geldingsdrang en een hoge doses 
oestrogenen en verzorgende aard.   
 Liefde kent dus verschillende stijlen. Elkaar de liefde voorschrijven is daarom niet 
verstandig. 
 
 
 
 

                                                
8
 Mieras M, Liefde, Nieuw Amsterdam, 2010  

9
 Fisher, H. Why him? Why her? (Oneworld, Oxford, 2009). 



 

 

Seksualiteit 
 
Vanuit seksuologisch oogpunt is de centrale positie van de seksualiteit interessant. Seks kan een 
vliegwiel zijn dat ook het tandrad van verliefdheid en binding in beweging houdt. Zo’n zeven jaar 
geleden toonden Amerikaanse hersenscanners aan dat mensen ook na vele jaren relatie nog altijd 
verliefd kunnen zijn op hun partner. De hersenen van deze proefpersonen vertoonden nog bijna 
alle kenmerken van een prille verliefdheid, wanneer hun een foto van de partner werd getoond. 
Inmiddels is duidelijk dat deze ‘zwanenliefde’ vrijwel altijd gepaard gaat met een bevredigende 
seksuele relatie, naast samen veel ondernemen. Zo ontstaat er bij deze mensen een stabiele 
balans van seks, verliefdheid en binding. En die toestand blijkt ook bepaald niet zeldzaam: een 
Amerikaanse steekproef kwam zelfs tot een score van veertig procent van de paren, na tien jaar 
relatie.10  
 Het vliegwiel van de seksualiteit is echter ook kwetsbaar zo toont neuropsychologisch 
onderzoek. Scans van vrouwen, die zichzelf in een Groningse hersenscanner seksueel 
bevredigden, lieten zien dat een orgasme voorafgegaan wordt door een sterke verlaging aan 
activiteit in de frontale schors, de plaats waar we denken en piekeren.11 Seks vraagt overgave en 
dus vertrouwen. Je moet de besognes van het leven kunnen loslaten. En uiteraard is seks meer 
dan een orgasme. 
 Vooral voor vrouwen geldt dat ze zich beter kunnen overgeven aan seks wanneer ze 
zichzelf meer als een seksueel wezen kunnen zien. Daarvoor moeten ze hun negatieve 
associaties met seks kunnen loslaten.12 Ook streling en zoenen gaat gepaard met behoorlijke 
doses van het bindingshormoon oxytocine. De ruime verspreiding van vrouwonvriendelijke 
pornografie draagt hieraan waarschijnlijk niet bij.  
 
Liefdespil 
 
Aan de andere kant van het liefdesspectrum zitten de paren die als laatste redmiddel aankloppen 
bij relatietherapie, en die dat doorgaans te laat doen. Vaak hebben ergernis, wantrouwen, 
teleurstelling en boosheid de liefde bij deze stellen reeds drievoudig om zeep gebracht: seks is er 
niet meer, verliefdheid al helemaal niet en ook het bindingshormoon oxytocine is uit de relatie 
verdwenen. Wat rest zijn zoete herinneringen, vaak overschaduwd door recente pijn en wrok. Is de 
onttakeling van de liefde hier nog te keren?  
 Nieuwe liefdesmedicijnen, die zich nog in het laboratoriumstadium bevinden, kunnen in de 
toekomst helpen.13 De stof oxytocine zal daarin waarschijnlijk een sleutelrol spelen. De stof zet de 
hersenen in de bindingsstand: het geheugen slaat vooral de positieve gezamenlijke ervaringen op, 
en minder de negatieve. Partners worden gevoeliger voor elkaars gezichtsuitdrukkingen en 
lichaamstaal. Experimenten toonden aan dat kunstmatige toediening van oxytocine kan bijdragen 
aan het oplossen van relatieproblemen, doordat het partners helpt om beter naar elkaar te 
luisteren. Oxytocine versterkt echter ook jaloezie wat weer averechts kan werken bij het herstel 
van een gekneusde relatie.14 
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Verslaafd aan liefde 
 
Maakt een liefdesmedicijn de liefde tot een plicht? Is een gestrande relatie in de toekomst 
verwijtbare nalatigheid? Nee, zo goed zullen liefdesmedicijnen waarschijnlijk nooit zijn. Liefde is 
niet een knopje in je hersenen dat je kunt aanzetten met een pillenkuur.15 Pillen zullen alleen naast 
relatietherapie kunnen helpen. Toch is de vraag interessant: is het altijd wenselijk de liefde te 
redden. Nee, dat is het niet. Een deel van de liefdesrelaties in de samenleving valt in de categorie 
‘liefdesverslaving’. Veel mensen zijn als kind niet veilig gehecht, en blijven hun leven worstelen 
met de liefde. Hun relaties breken geregeld op tot ze in de armen lopen van een partner die ook 
hen nodig heeft. Zo kunnen ziekelijke relaties ontstaan niet gebaseerd op veiligheid en geluk maar 
op de stress van wederzijdse afhankelijkheid, van een verslaving aan verliefdheid of van ruzie die 
afgeblust wordt met intense seks. Relaties zijn niet altijd heilzaam. 
 Mannen in dergelijke relaties missen soms een gen waardoor ze niet het bindingshormoon 
oxytocine kunnen produceren en zich niet kunnen binden, en zo dus liefdesgehandicapt zijn. Bij 
zowel vrouwen als mannen kan ook verwaarlozing in de kindertijd een rol spelen. Het 
bindingshormoon oxytocine leren je hersenen produceren in de intimiteit met je ouders. Word je 
als kind te weinig geknuffeld dan kan dat later problemen geven in je liefdesrelaties.16 
 
Verhaal 
 
Voor het grootste deel van de mensen is liefde gelukkig wel gezond en zeer de moeite waard. 
Ondanks de grote verleidingen van het moderne leven, en de hoge leeftijd die wij bereiken, blijft 
nog steeds zo’n tweederde van de stellen bij elkaar. Deels heeft dat ongetwijfeld economische 
redenen maar het zegt ook iets over mensenliefde. Het ligt in onze natuur om langdurige relaties te 
bouwen. Mensen die lang samen zijn ontlenen daaraan geluk.17 
 Zeer waarschijnlijk is de partnerbinding ontstaan uit de binding tussen ouder en kind. In 
beide type reacties zien ze oxytocine een sleutelrol spelen.18 De stof die niet toevallig ook de 
hoofdrol speelt tijdens de geboorte. Een kind baren en zich aan het kind hechten gaat bij een 
vrouw hand in hand. Tederheid is cruciaal in de band tussen moeder en kind. Kinderen die veel 
geknuffeld worden ontwikkelen andere hersenen: met een betere stress-beheersing en met een 
beter ontwikkelde hippocampus, het geheugencentrum.19 Er is een directe relatie aangetoond 
tussen de liefde die mensen als kind ontvangen en de liefde die ze later in hun leven kunnen 
geven aan hun partner.20 
 Er zijn verschillende breinprocessen die dit verklaren. De belangrijkste is het 
geheugeneffect. Mensen met binding onthouden hun gezamenlijke ervaringen selectief. Waar ons 
geheugen in het normale sociale verkeer voorrang verleend aan negatieve ervaringen wordt 
binnen een liefdevolle relatie juist selectief onthouden wat positief is.21 Zo bouwen geliefden op 
den duur een kathedraal van positieve en wezenlijke herinneringen. Ieder moment kunnen 
daarvan de deuren worden opengezet door even elkaars hand vast te houden of tijdens de 

                                                
15

 Cupido-cocktail, NRC-Handelsblad 10 augustus 2013 
16

 Een goed overzicht in: Amir Levine en Rachel Heller, Get Attached, Scientific American Mind, jan/feb 2011 
17

 Beyond Money. Toward an Economy of Well-Being. American Psychological Society 5, Ed Diener1 and Martin E.P. 
Seligman (2004). 
18

 Bartels, A. & Zeki, S. The neural correlates of maternal and romantic love. Neuroimage 21, 1155–1166 (2004). 
19

 Luby, J. L. et al. Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal volumes at school age. Proc Natl 
Acad Sci U S A 109, 2854–2859 (2012). 
20

 Simpson, J. A., Collins, W. A. & Salvatore, J. E. The Impact of Early Interpersonal Experience on Adult Romantic 
Relationship Functioning: Recent Findings from the Minnesota Longitudinal Study of Risk and Adaptation. Curr Dir 
Psychol Sci 20, 355–359 (2011). 
21

 Guastella, A. J., Mitchell, P. B. & Mathews, F. Oxytocin enhances the encoding of positive social memories in 
humans. Biol. Psychiatry 64, 256–258 (2008). 



 

 

avondmaaltijd herinneringen op te halen. De golf van oxytocine die zo wordt opgewekt helpt pijn te 
bestrijden en neemt stress weg.22 
 Interessant is dat de ‘ware liefde’ zich dus nestelt in het declaratieve geheugen, waarmee 
wij gebeurtenissen onthouden. Dit geheugen is onderdeel van het default mode netwerk waarmee 
een mens zijn eigen identiteit ontwikkelt. Waar de partnerkeuze en de seksualiteit gestuurd worden 
door algemene en dus onpersoonlijke kenmerken, waar verliefdheid al een hoge mate van 
exclusiviteit schept, daar is de binding tussen geliefden dus uiterst persoonlijk. Mensen die een 
hersenbeschadiging oplopen veranderen niet zelden van persoonlijkheid. Terwijl hun uiterlijke 
kenmerken dezelfde bleven is hun identiteit veranderd. Voor hun geliefden en vrienden is dat het 
meest ontwrichtende. Niet de rolstoel en zelfs niet de afasie maar de knak in de identiteit is wat het 
diepste snijdt. Liefde is bij mensen veel meer dan reproductie. Het mechaniek van de liefde vormt 
de basis van ons bestaan. 
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